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Naročnik
Naslov
ID št. za DDV ali davčna št.
TRR
Avtor
Imetnik avtorske pravice (dedič)
Naslov stalnega prebivališča
Občina
Davčna št.
Št. bančnega računa
S soavtorji/ s soimetniki avtorske pravice (da ali ne):
skleneta naslednjo

Pogodbo o prenosu premoženjske pravice
1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-da avtor oz. imetnik avtorskih pravic ni nosilec samostojne poklicne ali podjetniške dejavnosti oz. če je, da
prenos premoženjskih pravic po tej pogodbi ne sodi v okvir njegove dejavnosti,
- da se s to pogodbo prenašajo materialne avtorske pravice na že prej obstoječem avtorskem delu,
- da avtor oz imetnik avtorskih pravic ni identificiran za DDV kot imetnik pravic.
2. Naslov, opis in obseg dela
3. Namen uporabe oz. način izkoriščanja dela
4. Avtor oz. imetnik avtorskih pravic jamči, da s pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo, lahko prosto in
zakonito razpolaga ter je odškodninsko odgovoren naročniku za morebitne pravne napake prenesenih
pravic.
5. Če naročnik ne razpolaga s primerkom dela ali nima dostopa do dela, mu je avtor dolžan za namen iz te
pogodbe v primernem roku izročiti ustrezen primerek dela oz. omogočiti dostop do njega, v kolikor ga ima,
naročnik pa mu ga je dolžan po končani uporabi vrniti in nadomestiti morebitno škodo zaradi obrabe,
poškodbe ipd.
6. Naročnik se obveže, da bo za prenos pravic po tej pogodbi plačal avtorski honorar
bruto
neto izplačilo avtorju
Bruto avtorski honorar (bruto dohodek iz prenosa premoženjske pravice) vsebuje zastopniško provizijo, ki jo AAS zaračuna
avtorju, akontacijo dohodnine in neto izplačilo avtorju; v tem primeru bo naročnikova obveznost na računu enaka
dogovorjenemu bruto pogodbenemu znesku. Neto izplačilo avtorju je bruto avtorski honorar, zmanjšan za akontacijo
dohodnine in provizijo AAS ter predstavlja znesek efektivnega izplačila avtorju. Če je s pogodbo dogovorjeno neto izplačilo
avtorju, bo naročnikova obveznost na računu (bruto znesek) višja za znesek akontacije dohodnine in znesek provizije, ki jo
AAS zaračuna avtorju.
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7. Plačilo zapadle obveznosti se izvrši na TR račun AAS v roku 8 dni od izdaje računa oz. v drugem roku:
8. Druge obveznosti naročnika ali posebni dogovori:
9. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, prenese pa na naročnika materialne avtorske pravice kot
sledi:
- vrsta pravice, ki se prenaša, oz. dogovorjena oblika izkoriščanja dela:
- obseg prenesenih pravic:
- ali se prenaša tudi pravica predelave dela:
- časovne omejitve:
- teritorialne omejitve:
- ali je prenos ekskluziven ali neekskluziven:
- ali naročnik lahko pridobljene pravice prenaša naprej:
-drugo:
10. Avtor pooblašča AAS, da ga zastopa pri uveljavljanju moralnih in materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi ter da v
njegovem imenu in za njegov račun izda naročniku račun in prejme plačilo denarnih zneskov iz tega naslova. Avtor se
obvezuje poravnati provizijo AAS in se strinja, da se AAS poplača iz prejetega bruto zneska po računu. Šteje se, da je
storitev AAS opravljena, ko izvrši nakazilo neto zneska na avtorjev bančni račun. Naročnik pooblašča AAS, da v
njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj od dohodka iz prenosa premoženjske pravice iz te pogodbe.

11. Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in soglašata s pojasnili in razlagami k temu pogodbenemu obrazcu,
ki se nahajajo na spletni strani www.aas.si.
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